
 
 

 ַלּתֹוָרה י"ִׁשַר ׁשֵּפירּו
 

A RÁSI KOMMENTÁR 

A TÓRÁHOZ 

 
 

Új magyar fordítás 
dr. Katcz Sándor és neje szül. Schwarcz Irén emlékére 

 

 
 
 

Mózes második könyve 
 

Széfer Smot –  ְׁשמֹותֵסֶפר  
 
 
 
 
 

Kiadja az 

EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKOZSÉG 

és a CHÁBÁD LUBAVICS 

ZSIDÓ NEVELÉSI ÉS OKTATÁSI EGYESÜLET 

BUDAPEST, 2010 



 
 

KLASSZIKUS ZSIDÓ MŰVEK MAGYARUL 
Szerkeszti Oberlander Báruch rabbi 

 ................................................................................... 

9 
 

Eddig megjelent kötetek: 

1. Sámuel imája – Zsidó imakönyv  
(Új magyar fordítás – 1996) 

2. Zsidó Biblia – Mózes öt könyve  
Joseph Hertz rabbi magyarázataival (reprint – 1996) 

3. Izrael fohásza – A zsidó újév imarendje  
(Új magyar fordítás – 1997) 

4. Sámson fohásza – Engesztelőnap imarendje  
(Új magyar fordítás – 1998) 

5. Az őrködés éjszakája – Peszáchi Hágádá  
(Új magyar fordítás – 1999, 2009) 

6. Peszáchi Hágádá fonetikus átírással  
(Új magyar fordítás fonetikus átírással, útmutatóval – 2000, 2001) 

7. Mózes Imája – Sábeszi imakönyv  
(Magyar fordítás és fonetikus átírás – 2006) 

8. Szemelvények Rásinak a Tórához írt kommentárjából 
(Új magyar fordítás – 2007–2008) 

 

 

 

 

Megjelenik a JOODS HUMANITAIR FONDS támogatásával 



 

 
 

© CHÁBÁD LUBAVICS EGYESÜLET, 2010 
 

ISBN: 978-963-9743-19-9 

 

 

 

Főszerkesztő 

Oberlander Báruch rabbi 

 

Szerkesztő 

Köves Slomó rabbi 

Georg (Gyuri) Katcz 

 

Fordító 

Feig András és Németh Yaakov 

 

Szakmai lektor 

Borbély Pál és Davidovics Jiszráél rabbi 

 

Nyelvi lektor 

Dr. Gergely István és Nagy Zsuzsanna 

 

 
Megjelentette a CVT-aLapok Bt. 

dr. Klár András 

 

 

 

 

1075 Budapest, Wesselényi utca 4. 



A Rási kommentár a Tórához 3 

 

 
Bevezetés 

A neve kezdőbetűiről Rási-ként ismert Rabbi Slomo ben Jichák (vagy: Slomo 
Jicháki), 1040–1105 között élt Franciaországban, Troyes városában. Bortermelés-
sel foglalkozott, és emellett kora egyik legnagyobb tóratudósa volt.  

Magyar nyelven először most jelenik meg egy teljes gyüjtemény Rásinak a 
Tórához írt magyarázataiból. Mindez Georg (Gyuri) Katcz ügyvéd úr jóvoltából, aki 
küldetésének tekinti Rási tanításának terjesztését, és szívén viseli kommentárjának 
magyar nyelvű kiadását. Teszi ezt szüleinek, dr. Katcz Sándornak (Alexander) és 
Schwartz Irénnek illetve a Soában elhunyt nagyszüleinek és nagynénjeinek emléké-
re. Az ő nagylelkű támogatásának köszönhető, hogy a zsidó klasszikusok magyar 
nyelvű kiadásáról ismert kiadónk most ennek a jelentős műnek a kiadására is 
vállalkozhatott.  

Rási, akit az egész zsidó világ autentikus szövegmagyarázónak ismeri el, a 
Bibliához és a Babiloni Talmudhoz írt kommentárokat. Az ő Tóra-kommentárja volt 
az első, nyomtatásban megjelent héber nyelvű könyv (Reggio Calabria, 1475). 
Kommentárja szinte minden hagyományos héber Tóra-kiadásban benne van. Rási 
olyan népszerűvé vált, hogy más rabbinikus kommentárok kinyomtatásához is a 
„Rási-írás”-ként ismert betűkészletet használják. (Ez nem azt jelenti, hogy maga Rási 
ilyen betűkkel írt volna, hanem csak azt, hogy a nyomdászok ilyen betűkkel szedték 
kommentárját.) 

Rási a zsidó történelem egyik legnehezebb korszakában élt. Végigszenvedte a 
Nyugat-Európán végigdúló első keresztes hadjáratot, s élményeit szívettépő liturgi-
kus versekben örökítette meg. Fia nem volt, volt viszont három rendkívül tanult leá-
nya. Kései kéziratai közül jó néhány lányai leírásában maradt ránk. Báálé-Hátoszá-
fot (Talmud-kommentátorok) néven emlegetett vejei és unokái a következő nemze-
dékek legkiválóbb nyugat-európai akadémiáinak vezetői voltak.  

Rási Tóra-kommentárjai hagyományos és kritikai módszerek bonyolult kombiná-
ciójára épülnek. Rási sok esetben híven idézi egy-egy vers talmudi értelmezéseit, 
míg más esetekben inkább a betű szerinti magyarázatot választja. Ez a látszólagos 
következetlenség számos későbbi tanulmányozóját késztette arra, hogy valamilyen 
mélyebb rendszert keressen ebben. A lubavicsi rebbe például egy olyan értelmezési 
rendszert állított fel, mely szerint Rási elsősorban a Biblia egyszerű jelentését 
magyarázza, és csak azokban az esetekben folyamodott a homiletikai értelmezés 
eszközeihez, ha azok a szöveg egy nehezen érthető részének egyedüli magyarázatát 
adják. 

A hagyományos értelmezések idézésekor a klasszikus rabbinikus irodalom széles 
spektrumát veszi igénybe, köztük a Talmud mellett a tárgumokat (amelyek fontos 
támpontként szolgálnak számára a homályos értelmű héber szavak lefordításában), 
a homiletikai és halachikus Midrást. Annak ellenére, hogy minden magyarázata 
valamilyen forrásra alapul, az itt közölt fordításban csak egyes helyeken jeleztük e 
forrásokat, mivel mindegyik jelölése túlságosan növelte volna a terjedelmet. 
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Rási sok esetben a héber szavakat általa „lááz”-nak nevezett korabeli francia 
megfelelőikkel fordította, miáltal a középkori francia nyelv egyik legkorábbi írásos 
feljegyzése is neki köszönhető. Gyakran idézi két spanyol zsidó tudós, Menáchem 
ben Szruk és Dunas ben Labrat lexikográfiai és nyelvtani munkáit. 

Kijelenthető, hogy Rási a legkiválóbb tanítók képességeivel rendelkezett. 
Megérezte, hol találják majd nehezen érthetőnek a tanulók az anyagot, és olyan ma-
gyarázatokat adott, amelyeknek mind a kezdők, mint a tapasztalt tudósok hasznukat 
vehetik. Itt jegyezzük meg, hogy értelmezéseiben Rási egyes helyeken az idézett 
mondatrészletet beépíti magába a magyarázatba, másutt viszont az idézett szó vagy 
szavak után új mondattal kezdi kommentárját. 

Az itt közreadott fordításhoz több héber kommentárt és angol fordítást is 
felhasználtunk, ilyen például a Sáj lámorá (Jeruzsálem, 2003), Chájim Dov Chavel 
rabbi tudományos Rási kiadása és kommentárja (Jeruzsálem, 1982), a The Metsu-
dah Chumash/Rashi (New Jersey, 2001), a Mesorah Publications Ltd. (New 
York, 1995) kiadása és a The Pentateuch and Rashi Commentary, The Jewish 
Publication Society kiadása (Philadelphia, 1949). 

Kiadásunkban a magyar fordításba ágyazva szerepel Rási eredeti héber szövege, 
hogy ezáltal még könnyebben lehessen azonosítani a héber szövegrészek magyar 
megfelelőit. E fordítási-szerkesztési elvet még olyan esetekben is betartottuk, amikor 
az eredeti héber mondat szórendjének hű követése kicsit nehezebben megérhető 
szórendet eredményezett a magyar fordításban. Legyen az olvasó jutalma e nehéz-
ségekért a Szentírás nyelvének jobb megértése, gyakorlása. 

A most megjelent kommentárnak előfutára volt az 1998–99-ban megjelent rövid 
Rási válogatás, amely annak idején a Gut Sábesz hetilap harmadik évfolyamában 
jelent meg, és a 2007–08-ban megjelent Szemelvények Rásinak a Tórához írt 
kommentárjából című sorozat. A közreadott mű már tartalmazza a teljes hetisza-
kasz héber és magyar szövegét is. Külön fejezzük ki köszönetünket Dr. Klár And-
rásnak is, aki könyvkiadási munkánkban mindig mellettünk áll! 

A kommentár kiadásával nagy feladatra vállalkoztunk, és ehhez kérjük az Önök 
segítségét is. Megjegyzéseiket, észrevételeiket kérjük, juttassák el hozzánk a rasi@ 
zsido.com email címre. 

 
Budapest, 5770. tévét 24. 

 
 

Oberlander Báruch  
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Pkudé (2Mózes 38:21–40:38.) ְפקּוֵדי ָּפָרָׁשת  
 

A hetiszakasz tartalmából 

• Mózes számba veszi a nép által a Szentélysátor építésére adományozott 
aranyat, ezüstöt és rezet. Becálél, Oholiáb és segédeik elkészítik a nyolc papi 
ruhadarabot – az éfod-ot (kötényszerűt), a chosen-t (melldíszt), a möil-t 
(köpenyt), a cic-et (aranylemezt), a süveget, a köntöst, az övet és a nadrágot – 
úgy, ahogyan korábban (2Mózes 28.) az Örökkévaló Mózesnek meghagyta.  
  (2Mózes 38:21–39:31.) 

• Az elkészült Szentélysátort annak minden alkotóelemével együtt Mózes elé 
viszik, aki felállítja, majd felkeni azt a különleges, erre a célra készített olajjal, 
Áront és négy fiát pedig pappá avatja. Egy felhő jelenik meg a Szentélysátor 
fölött, jelezve, hogy az Isteni Jelenlét eljött, hogy benne lakozzék.(2Mózes 39:40–40:38.)

 
 ַאֲהרֹן ֶּבן ִאיָתָמר ְּבַיד ַהְלִוִּים ֲעבַֹדת ,מֶֹׁשה ִּפי ַעל ֻּפַּקד ֲאֶׁשר ָהֵעֻדת ִמְׁשַּכן ַהִּמְׁשָּכן ְפקּוֵדי ֵאֶּלה
  )כא, שמות לח (.ַהּכֵֹהן

Ez a hajléknak, a bizonyság hajlékának elszámolása, amint Mózes 
rendeletére el lett számolva a leviták munkájával, Itámár, Áron főpap fia 
által. (2Mózes 38:21.) 

 – ְּבַפְרָׁשה זֹו ִנְמנּו ָּכל ִמְׁשְקֵלי ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן – ...Ez a[z]... elszámolása – ֵאֶּלה ְפקּוֵדי
Ez a szakasz a Szentélysátorhoz való hozzájárulásokat súly szerint sorolja fel; –  ַלֶּכֶסף
 [A Szentélysátor] – ְוִנְמנּו ָּכל ֵּכָליו – .az ezüst, az arany és a réz – ְוַלָּזָהב ְוַלְּנחֶֹׁשת
eszközei is mind felsoroltatnak, – ְלָכל ֲעבֹוָדתֹו – mindegyik a maga funkciójával 
együtt. 

 a Hajléknak (háMiskán), a Bizonyság Hajlékának... – ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן
(Miskán)... – ְׁשֵני ְפָעִמים – A „Miskán” [szó] itt kétszer van megemlítve. – ֶרֶמז ַלִּמְקָדׁש 
– Ez utalás a Szentélyre, – ֶׁשִּנְתַמְׁשֵּכן – amelyet „zálog”-ként vett el [az Örökkévaló] 
(sönitmáskén), – ִּבְׁשֵני ֻחְרָּבִנין – azáltal, hogy kétszer elpusztította –  ַעל ֲעֹונֹוֵתיֶהן ֶׁשל
 .Izrael bűnei miatt – ִיְׂשָרֵאל

 Azért nevezik – ֵעדּות ְלִיְׂשָרֵאל – ...a Bizonyság Hajlékának... – ִמְשַּכן ָהֵעדּות
így, mert bizonyítékul szolgál Izrael számára, – ֶׁשִּוֵּתר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – hogy 
Isten elnéző volt velük – ַעל ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל – az [arany]borjú bűnét illetően, –  ֶׁשֲהֵרי ִהְׁשָרה
 közibük – ֵּביֵניֶהם – mert [a Miskán által] az Ő Söchiná-ját (Isteni Jelenlétét) – ְׁשִכיָנתֹו
helyezte. 

 A – ְּפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ְוֵכָליו – ...a leviták munkájával... – ֲעבֹוַדת ַהְלִוִים
Szentélysátornak és eszközeinek minden számba vett darabjáért –  ִהיא ֲעבֹוָדה ַהְּמסּוָרה
 [az ő dolguk volt] – ָלֵׂשאת ּוְלהֹוִריד – ;a léviták feleltek a sivatagban – ַלְלִוִים ַּבִּמְדָּבר
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vinni, szétszedni – ּוְלָהִקים – és felállítani; – ִאיׁש ִאיׁש ְלַמָּׂשאֹו ַהֻּמְפָקד ָעָליו – minden 
egyes személynek a rárótt feladatot kellett elvégeznie, – ְּכמֹו ֶׁשָאמּור ְּבַפְרַׁשת ָנׂשֹא – 
amint az Nászo hetiszakaszában szerepel.1 

 Ő volt megbízva – הּוא ָהָיה ָּפִקיד ֲעֵליֶהם – .Itámár... által... – ְּבַיד ִאיָתָמר
felügyeletükkel; – ִלְמסֹור ְלָכל ֵּבית ָאב – ő osztotta ki minden atyai családnak –  ֲעבֹוָדה
 .a feladatot, amelyért azok felelősek voltak – ֶׁשָעָליו

 
, שמות לח (.מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ָעָׂשה ,ְיהּוָדה ְלַמֵּטה חּור ֶבן אּוִרי ןֶּב ּוְבַצְלֵאל

  )כב

Becálél, Uri fia, Hur unokája Jehudá törzséből elkészítette mindazt, amit 
megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 38:22.) 

ֶאת מֶֹׁשה'  ָעָׂשה ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִצָּוה הֵמרְוגֹוּוְבַצְלֵאל ֶּבן אּוִרי   – Becálél, Uri fia stb. 
elkészítette mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló Mózesnek. – 
ֶאָּלא  – ,”Nem az van írva: „...amit Mózes megparancsolt – ֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֵאין ְּכִתיב ַּכאן

ֶאת מֶֹׁשה' ה הָּכל ֲאֶׁשר ִצָּו  – hanem „...mindazt, amit megparancsolt az Örökkévaló 
Mózesnek”, – ֲאִפּלּו ְּדָבִרים ֶׁשּלֹא ָאַמר לֹו ַרּבֹו – hiszen még azokról a dolgokról is, amit 
nem mondott neki a mestere [Mózes], – ְּבִסיָניִהְסִּכיָמה ַּדְעּתֹו ְלַמה ֶּׁשֶּנֱאַמר ְלמֶֹׁשה  – helyes 
meggyőződéssel volt, úgy, ahogy Mózesnek lett mondva a Szináj hegyén. –  ִּכי מֶֹׁשה
ַלֲעׂשֹות ְּתִחָּלה ֵּכִלים ְוַאַחר ָּכְך  – ,Hiszen Mózes úgy parancsolta Becálélnek – ִצָּוה ִלְבַצְלֵאל
 hogy először a kegytárgyakat készítse el, és utána a Sátrat [abban a – ִמְׁשָּכן
sorrendben, ahogy fent le van írva2]. – ָאַמר לֹו ְּבַצְלֵאל – Azonban Becálél azt mondta 
neki: – ִמְנַהג ָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ְּתִחָּלה ַּבִית – „A világ rendje, hogy először a házat készítik 
el, – ִלים ְּבתֹוכֹוְוַאַחר ָּכְך ֵמִׂשים ֵּכ  – és csak utána helyezik bele a tárgyakat!” – ָאַמר לֹו – 
Erre azt válaszolta [Mózes]: – ָּכְך ָׁשַמְעִּתי ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – „[Igazad van, mert 
valóban] Így3 hallottam az Örökkévaló szájából!4 – ָאַמר לֹו מֶֹׁשה – és folytatta Mózes: 
ִּכי ְּבַוַּדאי ָּכְך ִצָּוה ִלי ַהָּקדֹוׁש  – árnyékában (böcél) Istennek (Él) lehettél,5 – ְּבֵצל ֵאל ָהִייָת –
 És – ְוֵכן ָעָׂשה – .mert tényleg így parancsolta meg nekem az Örökkévaló – ָּברּוְך הּוא
így is készítette: – ַהִּמְׁשָּכן ְּתִחָּלה – először a Sátrat – ְוַאַחר ָּכְך ָעָׂשה ֵּכִלים – majd a 
kegytárgyakat.6 

                                                 
1 4Mózes 4. 
2 Először a kegytárgyak (2Mózes 25:10-40.) és csak azután a Sátor (uo. 26:1–27:19.). 
3 Vagis ebben a sorrendben. 
4 Először a Sátor és csak azután a kegytárgyak (uo. 31:7–9.). 
5 Böcél+Él=Böcálél. 
6 Mózes előbb említette a Sátor eszközeinek a készítését, mert azok a fontosabbak és azokat 

szolgálja a Miskán építménye, de az elkészítés sorrendjében valóban a Sátor van 
előbb. (Gur Árje) 



Pkudé (2Mózes 38:21–40:38.) 3 ָּפָרָׁשת ְפקּוֵדי 

 
 ּוְׁשַבע ִּכָּכר ְוֶעְׂשִרים ֵּתַׁשע ַהְּתנּוָפה ְזַהב ַוְיִהי ,ַהּקֶֹדׁש ְמֶלאֶכת ְּבכֹל ַלְּמָלאָכה ֶהָעׂשּוי ַהָּזָהב ָּכל

  )כד,  לחשמות (.ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל ֶׁשֶקל ּוְׁשלִֹׁשים ֵמאֹות

Mind az arany, ami fel lett dolgozva a műre az egész szent munkánál, a 
felajánlott arany huszonkilenc kikár és hétszázharminc sekel volt a szent 
sekel szerint. (2Mózes 38:24.) 

 – ּוָמֶנה ֶׁשל קֶֹדׁש – Egy kikár az hatvan máne,7 – ִׁשִּׁשים ָמֶנה – ...kikár... – ִּכָּכר
ám a Szentélyben alkalmazott máne – ָּכפּול ָהָיה – kétszerese volt [a közönséges 
máne súlyának], –  ָמֶנהֵמָאה ְוֶעְׂשִריםֲהֵרי ַהִּכָּכר  – ennek következtében egy kikár 
egyenlő százhúsz [közönséges] máné-vel. –  ְסָלִעיםַוֲחִמָּׁשה ֶעְׂשִריםְוַהָּמֶנה  – Egy máne 
az huszonöt szelá (sekel), – ֲהֵרי ִּכָּכר ֶׁשל קֶֹדׁש – vagyis a Szentély kikár-ja –  ְׁשלֶֹׁשת
 Azért számolja [a szöveg] – ְלִפיָכְך ָמָנה ִּבְפרֹוְטרֹוט – háromezer sekel.8 – ֲאָלִפים ְׁשָקִלים
külön egységenként – ֲאָלִפיםְּׁשלֶֹׁשתִמְנָיָנם ִמְּׁשָקִלים ֶׁשְּפחּוִתין ְּבָּכל ַה  – azokat a sekeleket, 
amelyek nem tesznek ki háromezret, – ֶׁשֵאין ַמִּגיִעין ְלִכָּכר – mert ezek nem tesznek ki 
egy kikár-t. 

 
 ָוַמְעָלה ָׁשָנה ֶעְׂשִרים ִמֶּבן ַהְּפֻקִדים ַעל ָהעֵֹבר ְלכֹל ,ַהּקֶֹדׁש ְּבֶׁשֶקל ַהֶּׁשֶקל ַמֲחִצית ַלֻּגְלּגֶֹלת ֶּבַקע
  )כו, שמות לח (.ַוֲחִמִּׁשים ֵמאֹות ַוֲחֵמׁש ֲאָלִפים ּוְׁשלֶֹׁשת ֶאֶלף ֵמאֹות ְלֵׁשׁש

Fejenként egy beká, vagyis egy fél sekel a szent sekel szerint, 
mindazoktól, akik átmentek a megszámláláson, húsz évestől fölfelé, 
megfelelően hatszázháromezer-ötszázötven személynek. (2Mózes 38:26.) 

 Ez a sekel felének – הּוא ֵׁשם ִמְׁשָקל ֶׁשל ַמֲחִצית ַהָּׁשֶקל – beká...9... – ֶּבַקע
megfelelő súly neve. 

ְוגֹוֵמרְלֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף   – ...hatszázezer... személynek stb. – ָּכְך ָהיּו ִיְׂשָרֵאל – 
Ennyien voltak az izraeliták, – ְוָכְך ָעָלה ִמְנָיָנם – és ez volt a számuk –  ַאַחר ֶׁשהּוַקם
 amikor újra] – ְּבֵסֶפר ַוְיַדֵּבר – ,a Szentélysátor felállítását követően is – ַהִּמְׁשָּכן
megszámlálták őket] Vájdábér [vagyis Bámidbár] könyvében.10 –  ְוַאף ַעָּתה ְּבִנְדַבת
 ennyien – ָּכְך ָהיּו – ,És most is, a Szentélysátorhoz tett felajánlások idején – ַהִּמְׁשָּכן
voltak. – ּוִמְנַין ֲחָצֵאי ַהְּׁשָקִלים ֶׁשל ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף – A félsekelekből összejött mennyiség 
600.000 emberre – עֹוֶלה ְמַאת ִּכָּכר – összesen 100 kikár-t tett ki, –  ת ְׁשלֶֹׁשָּכל ֶאָחד ֶׁשל

                                                 
7 Kb. 27 kg. 
8 25x120= 3.000. 
9 A beká szó itt nem a bökiá (törés) szó jelentésével értelmezhető, hiszen törni nem csak 

pontosan két félre lehet. 
10 4Mózes 1:46. 
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 Hogyan jön ez – ֵּכיַצד – minden kikár-t 3.000 sekel-lel [számolva].11 – ֲאָלִפים ְׁשָקִלים
ki? – 600.000 – ֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ֲחָצִאין félsekeles, –  ֵמאֹות ֶאֶלף ְׁשֵלִמיםׁשְׁשלֲֹהֵרי ֵהן  – ami 
300.000 egész sekel, – ֲהֵרי ְמַאת ִּכָּכר – az 100 kikár.12 –  ְוַהְּׁשלֶֹׁשת ֲאָלִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות
עֹוִלין ֶאֶלף ּוְׁשַבע ֵמאֹות ַוֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים  – A maradék 3.550 félsekeles – ַוֲחִמִּׁשים ֲחָצִאין
 .összesen 1.775 egész sekel-t ad ki – ְׁשָקִלים

 
 ִּכָּכר ַהִּכָּכר ִלְמַאת ֲאָדִנים ְמַאת ,ַהָּפרֶֹכת ַאְדֵני ְוֵאת ַהּקֶֹדׁש ַאְדֵני ֵאת ָלֶצֶקת ַהֶּכֶסף ִּכַּכר ְמַאת ַוְיִהי
  )כז, שמות לח (.ָלָאֶדן

És száz kikár ezüst szolgált a szentély talapzatainak és a függöny 
talapzatainak megöntésére; száz talapzat száz kikárból, egy kikár egy 
talapzatra. (2Mózes 38:27.) 

 :Onkelosz fordításában – ְּכַתְרּגּומֹו ְלַאָּתָכא – ...megöntésére... – ָלֶצֶקת
„löátáchá”.13 

י ַהִּמְׁשָּכןֶׁשל ַקְרֵׁש – ...a szentély talapzatainak... – ֵאת ַאְדֵני ַהּקֶֹדׁש  – A 
Szentélysátor deszkáihoz; –  ְקָרִׁשיםּוְׁשמֹוָנה  ַאְרָּבִעיםֶשֵהם  – összesen 48 deszka volt, – 

 plusz – ְוַאְדֵני ַהָּפרֶֹכת ַאְרָּבָעה – ,amelyhez 96 talapzat [kellett] –  ֲאָדִניםְוִׁשָּׁשה ִּתְׁשִעיםְוָלֶהן 
4 talapzat a függönyhöz, – ֲהֵרי ֵמָאה – ami összesen 100 [arany talapzat]. –  ְוָכל ְׁשָאר
 a Tóra „réz”-ként említi – ְנחֶֹׁשת ְּכִתיב ָּבֶהם – ,Ami a többi talapzatot illeti –ָהֲאָדִנים 
ezeket. 

 
 .אָֹתם ְוִחַּׁשק ָראֵׁשיֶהם ְוִצָּפה ,םָלַעּמּוִדי ָוִוים ָעָׂשה ְוִׁשְבִעים ַוֲחִמָּׁשה ַהֵּמאֹות ּוְׁשַבע ָהֶאֶלף ְוֶאת

  )כח, שמות לח(

És az ezerhétszázhetvenöt sekelből készítette a horgokat az oszlopok 
számára, és bevonta tetejüket, és összecsatolta őket. (2Mózes 38:28.) 

ים ֵמֶהןֶׁשל ַעּמּוִד – ...és bevonta tetejüket... – ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם  – Az oszlopok 
tetejét bevonta belőlük (a maradék ezüstből), – ֶׁשְּבֻכָּלן ְּכִתיב – mert ezekkel (az 
oszlopokkal) kapcsolatban ez áll [a Tórában]:14 – ְוִצָּפה ָראֵׁשיֶהם ַוֲחׁשּוֵקיֶהם ָּכֶסף – „…és 
tetejük bevonata és pántjaik ezüstből.” 

 
 ַהּקֶֹדׁש ִּבְגֵדי ֶאת ַוַּיֲעׂשּו ,ַּבּקֶֹדׁש ְלָׁשֵרת ְׂשָרד ִבְגֵדי ָעׂשּו ַהָּׁשִני ְותֹוַלַעת ְוָהַאְרָּגָמן ַהְּתֵכֶלת ּוִמן
 )א, שמות לט( .מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ֲאֶׁשר

                                                 
11 Lásd a 2Mózes 38:24-hez írt Rási-kommentárt. 
12 100x3.000=300.000. 
13 Vagyis nagyon nagy hőmérsékleten felolvasztani, majd forma szerint kiönteni. 
14 Uo. 38:19. 
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A kékbíborból és a pirosbíborból és a karmazsinból készítették a 
szolgálati ruhákat, szolgálatra a Szentélyben; és elkészítették a Szentély 
ruháit Áron számára, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. 
(2Mózes 39:1.) 

ְוגֹוֵמרּוִמן ַהְּתֵכֶלת ְוָהַאְרָּגָמן   – A kékbíborból és a pirosbíborból stb. –  ֵׁשׁש לֹא
 És ebből következtetek – ּוִמַּכאן ֲאִני אֹוֵמר – .A len itt nincs megemlítve –  ַּכאןֶנֱאַמר

arra, – ֶׁשֵאין ִּבְגֵדי ְׂשָרד ַהָּללּו ִּבְגֵדי ְכֻהָּנה – hogy ezek a szolgálati ruhák nem papi 
ruhadarabok, – ֶׁשְּבִבְגֵדי ְכֻהָּנה ָהָיה ֵׁשׁש – ugyanis a papi ruhadarabok tartalmaztak 
lent.15 – ֶאָּלא ֵהם ְּבָגִדים – Ezek inkább olyan ruhák, – ֶׁשְּמַכִּסים ָּבֶהם ְּכֵלי ַהּקֶֹדׁש – 
amelyekkel a kegytárgyak voltak betakarva, –  ִּבְׁשַעת ִסּלּוק ַמָּסעֹות  
– amikor [a Sátor] az utazáshoz szét volt szedve, –  ָהָיה ָבֶהם ֵׁשׁשֶׁשּלֹא  – [és] amelyek 
nem tartalmaztak lent.16 

 
 ַהָּׁשִני ּתֹוַלַעת ּוְבתֹוְך ָהַאְרָּגָמן ּוְבתֹוְך ַהְּתֵכֶלת ְּבתֹוְך ַלֲעׂשֹות ְּפִתיִלם ְוִקֵּצץ ַהָּזָהב ַּפֵחי ֶאת ַוְיַרְּקעּו
  )ג, שמות לט( .חֵֹׁשב ַמֲעֵׂשה ,ַהֵּׁשׁש ּוְבתֹוְך

Kinyújtották ugyanis az aranylemezeket, és abból vágtak fonalakat, 
hogy bedolgozzák a kékbíbor, a pirosbíbor és a karmazsin közé, meg a 
bisszus közé szövőmunkával. (2Mózes 39:3.) 

 Mint [a következő – ְּכמֹו ְלרֹוַקע ָהָאֶרץ – ...Kinyújtották (vájráku) – ַוְיַרְּקעּו
versben]:17 „Aki kiterítette (löroká) a földet...” – ְּכַתְרּגּומֹו ְוַרִּדידּו – [Ez úgy értendő,] 
ahogyan Onkelosz fordítja: „kikalapálták.” – ַטִּסין ָהיּו ְמַרְּדִדין ִמן ַהָּזָהב – Lemezeket 
kalapáltak ki az aranyból. – ְּבַלַעזא"נדרישטיא  – Franciául estendre (kikalapálni). – 
ֵהיַאְך ָהיּו  – ,Itt [a Tóra] megtanítja – ַּכאן הּוא ְמַלֶּמְדָך – .Vékony lemezek – ַטִּסין ַּדּקֹות
ְמַרְּדִדים ַטִּסין  – :hogyan szőtték össze az aranyat a szálakkal – טֹוִוין ֶאת ַהָּזָהב ִעם ַהחּוִטין
 amelyekből [aztán] – ְוקֹוְצִצין ֵמֶהן ְּפִתיִלים – ,vékony lemezeket kalapáltak ki – ַּדִּקין
szálakat vágtak – ְלאֹוֶרְך ַהַּטס – a lemezek hossza mentén, – ַלֲעׂשֹות אֹוָתן ְּפִתיִלים – hogy 
ezeket az [arany]szálakat – ְמעָֹרִבים ִעם ָּכל ִמין ָוִמין – mindegyik fajta [anyagszállal] 
külön összekombinálják – ַּבחֶֹׁשן ְוֵאפֹוד – a melldísz és az éfod számára, –  ֶׁשֶּנֱאַמר ָּבֶהן
חּוט ֶאָחד ֶׁשל ָזָהב ִעם ִׁשָּׁשה  – amelyekkel kapcsolatban az „arany” említtetett;18 – ָזָהב
 és – ְוֵכן ִעם ָּכל ִמין ָוִמין – egy aranyszál hat kékbíbor gyapjúszállal – חּוִטין ֶׁשל ְּתֵכֶלת
ilyen [arányban] a többi fajta [esetében] is, – ֶׁשָּכל ַהִּמיִנים חּוָטן ָּכפּול ִׁשָּׁשה – mert 

                                                 
15 Lásd uo. 39:27–29. 
16 Lásd fentebb a 31:10-hez írt Rási-kommentárt. 
17 Zsoltárok 136:6. 
18 2Mózes 28:6., 15. 
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mindegyik fajtából készült sodrat hatszoros fonatú volt,19 –  ְוַהָּזָהב חּוט ְׁשִביִעי ִעם ָּכל
 .és ott volt az arany mindegyikben, mint a hetedik szál – ֶאָחד ְוֶאָחד

 
  )כח, שמות לט (.ָמְׁשָזר ֵׁשׁש ַהָּבד ִמְכְנֵסי ְוֶאת ,ֵׁשׁש ַהִּמְגָּבעֹת ַּפֲאֵרי ְוֶאת ֵׁשׁש ַהִּמְצֶנֶפת ְוֵאת

És a süveget bisszusból és a magas díszsüvegeket bisszusból és a len 
alsóruhákat sodrott bisszusból. (2Mózes 39:28.) 

ִּתְפֶאֶרת  – ...és a magas díszsüvegeket bisszusból... – ְוֶאת ַּפֲאֵרי ַהִּמְגָּבעֹות
 tiferet„ [A „pááré hámigbáot” ugyanaz, mintha az lenne írva] – ַהִּמְגָּבעֹות
hámigbáot”; – ַהִּמְגָּבעֹות ַהְּמפֹוָארֹות – [vagyis:] díszes süvegeket. 

 
, שמות לט (.מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ,ִמְלָמְעָלה ַהִּמְצֶנֶפת ַעל ָלֵתת ְּתֵכֶלת ְּפִתיל ָעָליו ַוִּיְּתנּו
  )לא

És adtak reá kékbíbor zsinórt, hogy megerősítsék [a cic-et, a 
homlokdíszt] a süvegen felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló 
Mózesnek. (2Mózes 39:31.) 

ְוַעל  – ...hogy megerősítsék a süvegen felülről... – ָלֵתת ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ִמְלָמְעָלה
ַעל ַהִּמְצֶנֶפת  – rögzítette [a cic-et] – ָהָיה מֹוִׁשיבֹו – Zsinórok segítségével – ְיֵדי ַהְּפִתיִלים
  .a süvegre, mint valami koronát – ְּכִמין ֶּכֶתר

 hogy – ַהִּציץ ַעל ַהִּמְצֶנֶפת – ,Azt [azonban] mégsem mondhatjuk – ְוִאי ֶאְפָׁשר לֹוַמר –
maga a cic a süvegen volt, – ֶׁשֲהֵרי ִּבְׁשִחיַטת ָקָדִׁשים ָׁשִנינּו – ugyanis a [Talmud Zváchim 
traktátusában] Schitát kodásim fejezetében azt tanultuk, –  ַׂשֲערֹו ָהָיה ִנְרֶאה ֵּבין ִציץ
 – ֶׁשָּׁשם ֵמִניַח ְּתִפִּלין – ,hogy [a főpap] haja látható volt a cic és a süveg között – ַלִּמְצֶנֶפת
ami az a hely volt, ahol a tfilin-jét viselte, – ְוַהִּציץ ָהָיה ָנתּון ַעל ַהֶּמַצח – a cic pedig a 
homlokára volt helyezve. – ֲהֵרי ַהִּמְצֶנֶפת ְלַמְעָלה – Vagyis a süveg magasan volt [a 
fején], – ְוַהִּציץ ְלַמָּטה – a cic pedig lejjebb. 

                                                 
19 Vagyis saját anyagából hat szálat tartalmazott. 
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A cic 

 a…„ – ַעל ַהִּמְצֶנֶפת ִמְלָמְעָלה – Akkor hogy magyarázzuk azt, hogy – ּוַמהּו –
süvegen felülről”? – ְועֹוד ִהְקֵׁשיִתי ָּבּה – Egy másik kérdés, amit ezzel kapcsolatban 
megfogalmazódott bennem: – ַּכאן הּוא אֹוֵמר – Az áll itt [a szövegben], hogy –  ַוִּיְּתנּו
רּוְבִעְנַין ַהַּצָּוָאה הּוא אֹוֵמ – ”,És adtak reá kékbíbor zsinórt„ – ָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת  – abban a 
részben pedig, ahol a parancs elhangzik, ez áll: – ְוַׂשְמָּת אֹותֹו ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת – „És 
erősítsd kékbíbor szalagra.”20 

 – חּוִטין ֵהן – Ez a kékbíbor zsinór – ְּפִתיל ְּתֵכֶלת ֶזה – Azt mondom:21 – ְואֹוֵמר ֲאִני –
valójában szálakból áll, – ְלָקְׁשרֹו ָבֶהן ַּבִּמְצֶנֶפת – amelyekkel [a cic-et] a süveghez 
erősítik.  –   ֵמאֶֹזן ְלאֶֹזן ְלִפי ֶׁשַהִּציץ ֵאינֹו ֶאָּלא – A cic ugyanis csupán fültől fülig fut, – 
ְוָהיּו ְקבּוִעין ּבֹו  – ?és mivel erősítené azt [a főpap] a homlokára – ּוַבֶּמה ִיְקְׁשֶרּנּו ְּבִמְצחֹו
 – a két végén – ִלְׁשֵני ָראָׁשיו – Kékbíbor szálakat illesztettek bele – חּוֵטי ְתֵכֶלת
ְותֹוֵלהּו  – amelyek segítségével ráerősítette – ֶׁשָּבֶהן קֹוְׁשרֹו – ,és a közepén – ּוְבֶאְמָצִעיתֹו
ּוְׁשֵני חּוִטין  – .és lelógatta a süvegéről, amikor az a fején volt – ַּבִּמְצֶנֶפת ְּכֶׁשהּוא ְברֹאׁשֹו
 egy a külső – ֶאָחד ִמַּמַעל – ,Két szál volt a [cic] mind két végén – ָהיּו ְּבָכל ָקֶצה ְוָקֶצה
oldalán – ְוֶאָחד ִמַּתַחת ְלַצד ִמְצחֹו – és egy alatta, a homlok felől, – ָצעֹוְוֵכן ְּבֶאְמ  – és 
ugyanígy a közepénél, – ֶׁשָּכְך הּוא נֹוַח ִלְקׁשֹור – mert így könnyebb felerősíteni, –  ְוֵאין
 és nem bevett dolog valamit kevesebb mint két szállal – ֶּדֶרְך ְקִׁשיָרה ְּבָפחֹות ִמְּׁשֵני חּוִטין
felerősíteni. – ְלָכְך ֶנֱאַמר – Ezért áll [a szövegben]: – ַעל ְּפִתיל ְּתֵכֶלת – „…kékbíbor 
szalagra,”22 – ְוָעָליו ְּפִתיל ְּתֵכֶלת – és „…rajta23 egy kékbíbor szál [volt].”24 –  ְוקֹוֵׁשר

                                                 
20 Uo. 28:37. 
21 Ezeknek a látszólagos ellentmondásoknak a feloldására. 
22 Uo. 
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 ֵמֲאחֹוָריו ְלמּול ָעְרּפֹו – Most az összes [szál] két végét összeköti –  ַיַחדןָראֵׁשיֶהם ַהְּׁשַנִים ֻּכָּל
– hátul, a tarkóján, – ּומֹוִׁשיבֹו ַעל ַהִּמְצֶנֶפת – és ráhelyezi a süvegére.  

 – :Ne csodálkozzunk azon, hogy nem azt olvassuk – ְוַאל ִּתְתַמּה ֶׁשּלֹא ֶנֱאַמר –
ֶׁשֲהֵרי  – ,hiszen több volt – הֹוִאיל ּוְמֻרִּבין ֵהן – ”,kékbíbor gyapjúszálak„ – ְּפִתיֵלי ְתֵכֶלת
 a melldísszel és az – ְּבחֶֹׁשן ְוֵאפֹוד – mivel [hasonló szintaxissal] találkozunk – ָמִצינּו
éfod-dal kapcsolatban is: –  ְוגֹוֵמרַוִּיְרְּכסּו ֶאת ַהחֶֹׁשן  – „És hurkolják a melldíszt stb. 
[kékbíbor zsinórral],”25 – ְוַעל ָּכְרֲחָך – és azt nyilvánvalóan el kell ismernünk, –  ָּפחֹות
 – ֶׁשֲהֵרי ִּבְׁשֵני ְקצֹות ַהחֶֹׁשן – ,hogy nem kevesebb, mint két [zsinór] volt – ִמְּׁשַנִים לֹא ָהיּו
mivel a melldísz két [alsó] sarkán – ָהיּו ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ַהחֶֹׁשן – volt a melldísz két gyűrűje, 
ְׁשֵּתי ִּכְתפֹות ָהֵאפֹודּוִב –  – és az éfod két vállszíján – ָהיּו ְׁשֵּתי ַטְּבעֹות ָהֵאפֹוד – volt az éfod 
két gyűrűje, – ֶׁשְּכֶנְגָדן – szemben azokkal [vagyis a melldísz gyűrűivel]. – ּוְלִפי ֶּדֶרְך  
 négy – ַאְרָּבָעה חּוִטין ָהיּו –  ,És amilyen módon [a melldísz] fel volt erősítve  –  ְקִׁשיָרה
zsinór volt.26 – ּוִמָּכל ָמקֹום – De semmilyen körülmények között – ָּפחֹות ִמְּׁשַנִים ִאי ֶאְפָׁשר 
– nem lehetett kettőnél kevesebb. 

 
 .ָעׂשּו ֵּכן מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּככֹל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַוַּיֲעׂשּו ,מֹוֵעד אֶֹהל ִמְׁשַּכן ֲעבַֹדת ָּכל ַוֵּתֶכל

  )לב, שמות לט(

És befejeződött a Találkozás Sátra Hajlékának minden munkája. És 
Izráel fiai teljesen úgy cselekedtek, amint megparancsolta az Örökkévaló 
Mózesnek, akként cselekedtek. (2Mózes 39:32.) 

ּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלַוַּיֲעׂש  – ...És Izráel fiai teljesen úgy cselekedtek... – ֶאת ַהְּמָלאָכה – A[z 
előbb említett] munkálatokat [illetően], – ְוגֹוֵמר 'ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה  – amint 
megparancsolta az Örökkévaló stb. 

 
. ַוֲאָדָניו ְוַעֻּמָדיו ְּבִריָחיו ְקָרָׁשיו ְקָרָסיו ,ֵּכָליו ָּכל ְוֶאת ָהאֶֹהל ֶאת מֶֹׁשה ֶאל ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ַוָּיִביאּו

  )לג, שמות לט(

És elhozták a Hajlékot Mózeshez, a Sátrat és összes kegytárgyát, 
kapcsait, deszkáit, reteszrúdjait, oszlopait és talapzatait. (2Mózes 39:33.) 

                                                                                                                                      
 
 
23 Azaz a cic-en. 
24 És ebből a magyarázatból az is kiderül, hogy mindkét mondat igaz, mert a cic alatt is és 

fölött is volt szalag. 
25 Uo. 28:28. 
26 Hiszen minden egyes gyűrűbe bele volt fűzve egy. 
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ְוגֹוֵמרִּמְׁשָּכן ַוָּיִביאּו ֶאת ַה  – És elhozták a Hajlékot stb. – ֶׁשּלֹא ָהיּו ְיכֹוִלין ַלֲהִקימֹו 
– mert nem tudták azt felállítani. – ּוְלִפי ֶׁשּלֹא ָעָׂשה מֶֹׁשה ׁשּום ְמָלאָכה ַּבִּמְׁשָּכן – És mivel 
nem végzett Mózes semmilyen munkát a Sátor építésben, – יַח לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִהִּנ
ֶׁשּלֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲהִקימֹו ׁשּום ָאָדם ֵמֲחַמת  – .neki szánta az Örökkévaló a felállítást – ֲהָקָמתֹו
ֶׁשֵאין  – ,Nem tudta senki sem felállítani a deszkák nehéz súlya miatt – ּכֹוֶבד ַהְּקָרִׁשים
ןּכַֹח ָּבָאָדם ְלָזְקָפ  – mert nincs az emberben annyi erő, hogy fel tudja azt állítani, – 
 Azt – ָאַמר מֶֹׁשה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא – .de Mózes mégis felállította – ּומֶֹׁשה ֶהֱעִמידֹו
mondta Mózes az Örökkévaló előtt: – ֵאיְך ֶאְפָׁשר ֲהָקָמתֹו ַעל ְיֵדי ָאָדם – „Hogyan lehet 
azt emberi erővel felállítani?” – ָאַמר לֹו – Azt válaszolta neki: – ֲעסֹוק ַאָּתה ְּבָיְדָך – 
„Tégy úgy a kezeddel, – ְוִנְרֶאה ִּכְמִקימֹו – hogy úgy látszódjon, mintha felállítanád, – 
 Ezért – ְוֶזהּו ֶׁשֶּנֱאַמר הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן – .”és ő majd felállítódik magától – ְוהּוא ִנְזָקף ְוָקם ֵמֵאָליו
van írva:27 „...felállítódott a Sátor” – הּוַקם ֵמֵאָליו – felállt magától. – ִמְדַרׁש ַרִּבי ַּתְנחּוָמא 
– Midrás Tánchumá rabbi.28 

 
 .מֶֹׁשה אָֹתם ַוְיָבֶרְך ,ָעׂשּו ֵּכן יהוה ִצָּוה ֲאֶׁשרַּכ אָֹתּה ָעׂשּו ְוִהֵּנה ַהְּמָלאָכה ָּכל ֶאת מֶֹׁשה ַוַּיְרא

  )מג, שמות לט(

És látta Mózes a teljes művet, és íme úgy készítették el azt, amint 
megparancsolta az Örökkévaló, akként készítették el, és megáldotta 
őket Mózes. (2Mózes 39:43.) 

ֶׁשהַוְיָבֶרְך אֹוָתם מֹ  – ...és megáldotta őket Mózes. – ָאַמר ָלֶהם – Azt mondta 
nekik: – ְיִהי ָרצֹון – Legyen az az Ő akarata, – ֶׁשִּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנה ְּבַמֲעֵׂשה ְיֵדיֶכם – hogy a 
Söchiná (az Isteni Jelenlét) nyugodjék kezetek munkáján. – ינּו ינּו ָעֵלֱאלֵֹה' ִויִהי נֹוַעם ה
ְוהּוא ֶאָחד  – Legyen velünk Istenünknek, az Örökkévalónak jóakarata stb.,”29„ – ְוגֹוֵמר

 ,Ez egyike annak a tizenegy [Mózesnek tulajdonított] zsoltárnak –  ִמְזמֹוִריםַאַחד ָעָׂשרֵמ
 amely a „Mózes imája…” nyitósorú zsoltárral kezdődik.30 – ֶׁשִּבְתִפָּלה ְלמֶֹׁשה –

 
  )ג, שמות מ (.ַהָּפרֶֹכת ֶאת ָהָארֹן ַעל ְוַסּכָֹת ,ָהֵעדּות ֲארֹון ֵאת ָׁשם ְוַׂשְמָּת

És helyezd el ott a Bizonyság Ládáját, és tedd védőnek a Láda elé a 
függönyt. (2Mózes 40:3.) 

 – ְלׁשֹון ַהָּגָנה – ...és tedd védőnek (vöszákotá) a Láda elé ... – ְוַסּכֹוָת ַעל ָהָארֹון
[„Vöszákotá”] kifejezés, amely „oltalmazást” jelent, – ֶׁשֲהֵרי ְמִחיָצה ָהְיָתה – mert ez [a 
függöny] egy válaszfal volt. 

                                                 
27 2Mózes 40:17. 
28 Pkudé 11. 
29 Zsoltárok 90:17. 
30 90-100. zsoltár. 
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  )ד, שמות מ (.ֵנרֶֹתיָה ֶאת ְוַהֲעֵליָת ַהְּמנָֹרה ֶאת ְוֵהֵבאָת ,ֶעְרּכֹו ֶאת ְוָעַרְכָּת ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ְוֵהֵבאָת

És vidd be az asztalt, és rendezd el felszerelését, és vidd be a menórát, 
és rakd föl mécseseit. (2Mózes 40:4.) 

ְׁשַּתִים ַמֲעָרכֹות ֶׁשל ֶלֶחם  – ...és rendezd el felszerelését... – ְוָעַרְכָּת ֶאת ֶעְרּכֹו
 .A színkenyerek két halmát – ַהָּפִנים

 
 ֶאת יהוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ,ִמְלָמְעָלה ָעָליו ָהאֶֹהל ִמְכֵסה ֶאת ַוָּיֶׂשם ַהִּמְׁשָּכן ַעל ָהאֶֹהל ֶאת ַוִּיְפרֹׂש
  )יט, שמות מ (.מֶֹׁשה

És kiterjesztette a Sátort a Hajlék fölé és reátette a Sátor borítóját 
felülről, amint megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 40:19.) 

 Ez a – ֵהן ְיִריעֹות ָהִעִּזים – ...És kiterjesztette a Sátort – ַוִּיְפרֹׂש ֶאת ָהאֶֹהל
kecskeszőr kárpitokra utal.31 

 
 ָהָארֹן ַעל ַּכּפֶֹרתַה ֶאת ַוִּיֵּתן ,ָהָארֹן ַעל ַהַּבִּדים ֶאת ַוָּיֶׂשם ָהָארֹן ֶאל ָהֵעֻדת ֶאת ַוִּיֵּתן ַוִּיַּקח

  )כ, שמות מ (.ִמְלָמְעָלה

És vette és elhelyezte a Bizonyságot a Ládába, és elhelyezte a rudakat a 
Ládán, és reátette a födelet a Ládára fölülről. (2Mózes 40:20.) 

 a [:Azaz] – ַהּלּוחֹות – ...és elhelyezte a Bizonyságot... – ֶאת ָהֵעדּות
Kőtáblákat.32 

 
  )כב, שמות מ (.ַלָּפרֶֹכת ִמחּוץ ,ָצפָֹנה ַהִּמְׁשָּכן ֶיֶרְך ַעל מֹוֵעד ְּבאֶֹהל ַהֻּׁשְלָחן ֶאת ַוִּיֵּתן

És elhelyezte az asztalt a találkozás Sátrába, a Hajlék oldalán, (jerech) 
észak felől, kívül a függönyön. (2Mózes 40:22.) 

ַּבֲחִצי ַהְּצפֹוִני ֶׁשל  – ...a hajlék oldalán, észak felől... –  ַהִּמְׁשָּכן ָצפֹוָנהַעל ֶיֶרְך
 .a Ház szélességének északi felében [Azaz] – רֹוַחב ַהָּבִית

 [:A szószerinti fordítás az comb, de értelme] – ְּכַתְרגּומֹו ִצָּדא – ...jerech… – ֶיֶרְך
ahogyan Onkelosz fordítja: „cidá” [„az oldal”], – ַּכָּיֵרְך ַהֶּזה ֶׁשהּוא ְּבִצּדֹו ֶׁשל ָאָדם – 
amiképpen a comb is az ember oldalán van. 

 
  )כז, שמות מ (.מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ,ַסִּמים ְקטֶֹרת ָעָליו ַוַּיְקֵטר

                                                 
31 Lásd a 2Mózes 35:11-hez tartozó Rási-kommentárt. 
32 Lásd a 25:16-hoz tartozó Rási-kommentárt. 
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És füstölögtetett rajta füstölő fűszerszámot, amint megparancsolta az 
Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 40:27.) 

ַׁשֲחִרית  – ...És füstölögtetett rajta füstölő fűszerszámot – ַוַּיְקֵטר ָעָליו ְקטֶֹרת
ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת  – ahogy írva van:33 – ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר – ,Reggel és este – ְוַעְרִבית

ְוגֹוֵמרַהֵּנרֹות   – „…reggelenként, midőn rendbe hozza a mécseket...”. 
 

 ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ַהִּמְנָחה ְוֶאת ָהעָֹלה ֶאת ָעָליו ַוַּיַעל ,מֹוֵעד אֶֹהל ִמְׁשַּכן ֶּפַתח ָׂשם ָהעָֹלה ִמְזַּבח ְוֵאת
  )כט, שמות מ (.מֶֹׁשה ֶאת יהוה

És az égőáldozati oltárt elhelyezte a Találkozás Sátra hajlékának 
bejáratánál, és bemutatta rajta az égőáldozatot és a lisztáldozatot, amint 
megparancsolta az Örökkévaló Mózesnek. (2Mózes 40:29.) 

ְוגֹוֵמרַוַּיַעל ָעָליו   – ...és bemutatta rajta stb. – יםַאף ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ְלִמּלּוִא  – Még 
[a kohaniták] beiktatásának nyolcadik napján is, – ֶׁשהּוא יֹום ֲהָקַמת ַהִּמְׁשָּכן – amely a 
Szentélysátor felállításának napja volt. – ִׁשֵּמׁש מֶֹׁשה – Mózes elvégezte a szolgálatot, 
חּוץ ֵמאֹוָתן ֶׁשִּנְצַטָּוה  – ,és bemutatta a közösségi áldozatokat – ְוִהְקִריב ָקְרְּבנֹות ִצּבּור –
 kivéve azokat, amelyek Áronnak lettek megparancsolva azon a – ַאֲהרֹן ּבֹו ַבּיֹום
napon, – ֶׁשֶּנֱאַמר – amint írva van:34 –  ְוגֹוֵמרְקַרב ֶאל ַהִּמְזֵּבַח  – „[És mondta Mózes 
Áronnak:] Jöjj közelebb az oltárhoz stb.” 

 a mindennapi [Azaz] – עֹוַלת ַהָּתִמיד – ...az égőáldozatot... – ֶאת ָהעֹוָלה
égőáldozatot.35 

 a támid [Azaz] – ִמְנַחת ְנָסִכים ֶׁשל ָּתִמיד – ...és a lisztáldozatot... – ְוֶאת ַהִּמְנָחה
(mindennapi égőáldozat) öntőáldozatának lisztáldozatát. – ֹו ֶׁשֶּנֱאַמרְּכמ  – Amint írva 
van:36 – ְוִעָּׂשרֹון סֶֹלת – „És egy tized [éfá] lánglisztet –  ְוגֹוֵמרָּבלּול ְּבֶׁשֶמן  – megkeverve 
egy negyed hin olajjal...”. 

 
  )לא, שמות מ( .ַרְגֵליֶהם ְוֶאת ְיֵדיֶהם ֶאת ,ּוָבָניו ְוַאֲהרֹן מֶֹׁשה ִמֶּמּנּו ְוָרֲחצּו

És abból mosták Mózes és Áron és fiai kezüket és lábukat. (2Mózes 
40:31.) 

 És abból mosták (vöráchácu) Mózes és – ְוָרֲחצּו ִמֶּמּנּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו
Áron... – יֹום ְׁשִמיִני ְלִמּלּוִאים – A beiktatási [ceremónia] nyolcadik napján – ֻהְׁשוּו ֻכָּלם 

                                                 
33 Uo. 30:7. 
34 3Mózes 9:7. 
35 Amelyet nem szabad összetéveszteni az Áron által bemutatott égőáldozattal és a 

közösségi égőáldozattal, amelyeket Áron mutatott be (uo.). 
36 Fentebb 29:40. 
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– mindnyájan [Mózes, Áron és Áron fiai] egyenlők voltak – ַלְּכֻהָּנה – a papságban.37 
ן ִמֵּנהיּוְמַקְּדִׁש – :Onkelosznak [a „vöráchácu”-ra adott] fordítása – ְוַתְרּגּומֹו –  – „És 
felszentelik magukat belőle”,38 – ּבֹו ַבּיֹום – [mivel] ezen a napon – ׁש מֶֹׁשה ִעָּמֶהםִקֵּד  – 
Mózes [is] velük együtt szenteltetett fel.39 

 
  )לב, שמות מ (.מֶֹׁשה ֶאת יהוה ִצָּוה ַּכֲאֶׁשר ,ִיְרָחצּו ַהִּמְזֵּבַח ֶאל ּוְבָקְרָבָתם מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ְּבבָֹאם

Midőn beléptek a Találkozás Sátrába és midőn közeledtek az oltárhoz, 
mosdást kellett végezniük, amint megparancsolta az Örökkévaló 
Mózesnek. (2Mózes 40:32.) 

 Az – ְּכמֹו ּוְבָקְרָבם – ...és midőn közeledtek (uvkarvátám)... – ּוְבָקְרָבָתם
„uvkárvátám” ugyanúgy, mint a „uvkarvám” azt jelenti, hogy – ְּכֶׁשִּיְקְרבּו – midőn 
közelednek. 

 
שמות ( .ַהִּמְׁשָּכן ֶאת ָמֵלא יהוה ּוְכבֹוד ,ֶהָעָנן ָעָליו ָׁשַכן ִּכי מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ָלבֹוא מֶֹׁשה ָיכֹל ְולֹא
  )לה, מ

És Mózes nem volt képes bemenni a Találkozás Sátrába, mert fölötte 
honolt a borulat, és az Örökkévaló dicsfénye betöltötte a hajlékot. 
(2Mózes 40:35.) 

 És Mózes nem volt képes bemenni a – ְולֹא ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
Találkozás Sátrába... – ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר – Egy másik versben mégis ez áll:40 – 
ָּבא  – .”...És amikor bement Mózes a Találkozás Sátrába„ – ּוְבבֹא מֶֹׁשה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד
 és összhangba – ְוִהְכִריַע ֵּביֵניֶהם – Majd jön egy harmadik vers,41 – ַהָּכתּוב ַהְּׁשִליִׁשי
hozza a kettőt: – ִּכי ָׁשַכן ָעָליו ֶהָעָנן – „...mert fölötte [a Sátor fölött] honolt a borulat.” 
 ,amíg a felhő fölötte volt – ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ָעָליו ֶהָעָנן – :Mondhatjuk tehát – ֱאמֹור ֵמַעָּתה –
 mihelyst [azonban] a – ִנְסַּתֵּלק ֶהָעָנן – ;nem léphetett be [Mózes] – לֹא ָהָיה ָיכֹול ָלבֹא –
felhő elvonult, – ִנְכָנס ּוְמַדֵּבר ִעּמֹו – [Mózes] belépett és beszélt Vele. 

 

                                                 
37 Az első hét napon Mózes egyedül volt kohén (3Mózes 8:28., lásd Rási uo.); a kilencedik 

naptól kezdve egyedül Áron és az ő leszármazottaik a kohénok. A nyolcadik nap volt 
az egyetlen olyan nap a történelemben, amikor Mózes, Áron és az ő fiai együtt 
osztoztak a papságban. 

38 Kifejezetten jelen időben fordítja. 
39 De feljebb (30:19.), ahol a kohének kézmosásáról van szó, a felszentelést jövőidőben írja, 

ugyanis ott már a kohének jövőbeli mosakodásáról van szó, amelyet minden nap 
egyedül ők végeznek a szolgálat előtt. 

40 4Mózes 7:89. 
41 Később a mi versünkben. 



Pkudé (2Mózes 38:21–40:38.) 13 ָּפָרָׁשת ְפקּוֵדי 

 .ַמְסֵעיֶהם ְּבָכל ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ָכל ְלֵעיֵני ,ּבֹו ַלְיָלה ִּתְהֶיה ְוֵאׁש יֹוָמם ַהִּמְׁשָּכן ַעל והיה ֲעַנן ִּכי
  )לח, שמות מ(

Mert az Örökkévaló felhőborulata volt a Hajlék fölött nappal, és tűz volt 
fölötte éjjel, Izráel egész házának szemei előtt minden vándorútjukon. 
(2Mózes 40:38.) 

 Izráel egész házának szemei előtt... – ְלֵעיֵני ָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ַמְסֵעיֶהם
minden vándorútjukon (mászéhem). – ְּבָכל ַמָּסע ֶׁשָהיּו נֹוְסִעים – Minden egyes 
állomáshelyükön útjukon – ָהָיה ֶהָעָנן ׁשֹוֵכן – a felhő nyugodott – ִּבְמקֹום ֲאֶׁשר ַיֲחנּו ָׁשם – 
a táborhely fölött. – ְמקֹום ֲחִנָּיָתן ַאף הּוא ָקרּוי ַמָּסע – A táborhelyüket is nevezik 
vándorútnak. – ְוֵכן ַוֵּיֶלְך ְלַמָּסָעיו – Hasonlóan:42 „…továbbvonult előző szállásai 
mentén (lömászááv).” –  ַמְסֵעיְוֵכן ֵאֶּלה  – Hasonlóan:43 „Ezek Izráel fiainak a 
táborhelyei (mász’é).” – ְלִפי ֶׁשִּמְּמקֹום ַהֲחִנָּיה – Mert a táborhelytől – ָחְזרּו ְוָנְסעּו – 
továbbutaztak, – ְלָכְך ִנְקְראּו ֻכָּלן ַמָּסעֹות – ezért nevezik ezeket vándorutaknak. 

 

                                                 
42 1Mózes 13:3. 
43 4Mózes 33:1. 




